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Even voorstellen ...

Nozie de Nieuwsgierige
Hoi allemaal! Ik ben Nozie en ik ben supernieuwsgierig. Ik vraag me van alles af, mijn
sponzige lijf kan oneindig veel informatie opnemen, ik ben dol op dingen onderzoeken en ik
hou van problemen oplossen. Hoe nieuwsgierig ben jij?
Als ik nieuwsgierig ben, dan merk ik dat ik onwijs veel zin krijg om aan de slag te gaan! Wist
je dat nieuwsgierige mensen meer, beter en langer leren? Niet schrikken hoor, als je niet
supernieuwsgierig bent, want gelukkig kun je erin groeien! Kijk maar snel op de kaarten
welke manieren ik heb gevonden om je nieuwsgierigheid, je onderzoeksvaardigheden en
ontwerpvaardigheden te oefenen.
Met alle Noziekaarten oefen je je nieuwsgierigheid en creativiteit.

Een vaardigheid
is iets
wat je kunt (leren)
.

Je ontwerpvaardigheden oefen je met de kaarten met het lampje. Door deze opdrachten
te doen, groei je in je vaardigheden als ontwerper en word je een kei in het bedenken van
nieuwe oplossingen voor een probleem.

Je onderzoeksvaardigheden oefen je met de kaarten met de loep. Door deze opdrachten te
doen, groei je als onderzoeker en word je een held in het zoeken naar nieuwe antwoorden!

Nozie is een product van Ontwerpen in de klas & Onderwijs Maak Je Samen.
Ondersteund door Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland.
www.ontwerpenindeklas.nl & www.onderwijsmaakjesamen.nl
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Overzichtskaart

Waarom Nozie ?

A

Nieuwsgierigheid is de motor voor leren. Denk maar aan de laatste keer dat jij nieuwsgierig was naar een antwoord op die
brandende vraag of naar een oplossing voor dat uitdagende probleem. Op zo’n moment ontstaat een sterke wens om te
onderzoeken of om te ontwerpen. Een wens om te leren. Volgens Nozie is iedereen van nature nieuwsgierig. Die natuurlijke
nieuwsgierigheid krijgt echter niet altijd voldoende ruimte. Nozie de nieuwsgierige helpt je die ruimte te nemen!
Ontwikkel onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Door de Noziekaarten in te zetten ontwikkelen leerlingen van groep 5 t/m
8 waardevolle onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot creatieve denkers en
probleemoplossers. Dat is precies wat de wereld van morgen nodig heeft.
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ontwerpvaardigheden¹

Reflecteer

onderzoeksvaardigheden2

Kijk op www.ontwerpenindeklas.nl/ontwerpvaardigheden en www.ontwerpenindeklas.nl/onderzoeksvaardigheden voor meer informatie.
Achtergrondinformatie over nieuwsgierigheid vind je op www.platformsamenonderzoeken.nl/wetenwatwerkt/nieuwsgierigheid.
¹ TU Delft & ontwerpbureau Meeple (2017). Ontwerpen in Beeld. Model ontwerpvaardigheden.
² TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam & ontwerpbureau Meeple (2018). Model onderzoeksvaardigheden.
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Hoe zet je Nozie in ?

B

Nieuwsgierigheid in al je lessen. Dat kan met Nozie de nieuwsgierige. Of het nu gaat om wereldoriëntatie,
taal, rekenen, muziek of wetenschap & technologie, in elke les is ruimte voor nieuwsgierigheid. Hoe
organiseer je het werken met Nozie? Deze kaart helpt je daarbij.
Aansluiten bij jouw onderwijs. Je kunt Nozie inzetten bij alle onderwerpen die je in je klas behandelt. De
leerlingen gaan met behulp van de Noziekaarten op een nieuwsgierige manier met dat onderwerp aan
de slag. En ja, dat kan dus ook met reken- of taalonderwerpen. Bekijk onze voorbeelden bij de meest
diverse onderwerpen op de achterkanten van de Noziekaarten. Leerlingen kunnen naast deze kanten-klare voorbeelden ook met een eigen onderwerp aan de slag. De kaarten zijn bijvoorbeeld goed te
gebruiken bij het werken aan een werkstuk of spreekbeurt. Bedenk wat jouw voorkeur heeft: wil je Nozie
breed inzetten bij alle onderwerpen die je in de klas behandelt of wil je Nozie specifiek inzetten bij één
onderwerp? Als we op de kaarten spreken van ‘het onderwerp’, bedoelen wij het thema, de methode of de
les waarmee je bezig bent.
Groepsgrootte. De Noziekaarten zijn zowel individueel, in kleine groepen als klassikaal in te zetten.
Bedenk wat jouw voorkeur heeft. Als je ervoor kiest om de kaarten individueel of in kleine groepen in te
zetten, dan kun je Nozie aanbieden als regulier werk of wanneer leerlingen hun werk af hebben. Let op:
bij de Noziekaarten met dit icoon werken minimaal twee leerlingen samen.

Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. De leerlingen oefenen ontwerpvaardigheden met de kaarten met
het lamp-icoon. Ze oefenen onderzoeksvaardigheden met de kaarten met het loep-icoon. Bedenk wat
jouw voorkeur heeft: wil je zowel kaarten aanbieden met een lamp-icoon als met een loep-icoon of bied
je één soort kaarten aan?
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Hoe introduceer je Nozie ?

Nozie stelt zich voor! Nozie daagt leerlingen uit om op een
nieuwsgierige manier aan de slag te gaan met een onderwerp.
Maak voor de introductie van Nozie gebruik van de kaart ‘Even
voorstellen ... Nozie de Nieuwsgierige’. Perfect om direct in de
groep voor te lezen en de leerlingen mee te nemen in de wereld
van Nozie de nieuwsgierige.
Vertel de leerlingen hoe je Nozie gaat inzetten. Kijk op kaart B ‘Hoe
zet je Nozie in?’ voor meer informatie.
Bekijk samen een aantal Noziekaarten. Vertel dat de leerlingen
hun ontwerpvaardigheden oefenen door kaarten met het lampicoon te doen en hun onderzoeksvaardigheden oefenen door
kaarten met het loep-icoon te doen. Laat zien dat op de voorkant
van de kaarten staat of je gaat ontwerpen of onderzoeken:
Lamp-icoon. Zie je rechtsboven op de kaart
het icoon van een lamp, dan werk je aan je
ontwerpvaardigheden;
Loep-icoon. Zie je rechtsboven op de kaart
het icoon van een loep, dan werk je aan je
onderzoeksvaardigheden.

C

Wees
ig
nieuwsgier

Bespreek de ontwerp- en onderzoeksvaardigheden.
Gebruik hiervoor kaart G ‘Dit zijn de
ontwerpvaardigheden’ en kaart H ‘Dit zijn de
onderzoeksvaardigheden’. Per kaart staat bij
het doel aan welke ontwerpvaardigheid of
onderzoeksvaardigheid je werkt. Kijk eventueel op
www.ontwerpenindeklas.nl/ontwerpvaardigheden en
www.ontwerpenindeklas.nl/onderzoeksvaardigheden
voor meer informatie.
Bekijk samen een aantal werkbladen. Leg uit dat bij
de kaarten met een paperclip-icoon een werkblad
hoort. Laat zien waar de leerlingen deze werkbladen
kunnen vinden. Download deze werkbladen van
www.omjs.nl/nozie en leg bijvoorbeeld een print
ervan bij Nozie.

Vertel dat op de achterkant van de kaarten voorbeelden staan.
Bij verschillende onderwerpen is uitgewerkt hoe je de kaart zou
kunnen inzetten.
Introduceer de overzichtskaart. Demonstreer hoe de leerlingen
een kaart kunnen kiezen of hoe ze een bepaalde kaart kunnen
vinden.

Tip: bied eens een periode alleen de kaarten aan met een lamp of
juist alleen kaarten met een loep.
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eenvoudig starten met Nozie ?

D

Eenvoudig starten is voor iedereen verschillend. Je zult merken dat het per leerling verschilt welke Noziekaart makkelijk gaat en welke
kaart als meer uitdagend wordt ervaren. Dit komt doordat de leerlingen de ontwerp- en onderzoeksvaardigheden op verschillende
niveaus beheersen. Daar is trouwens niets mis mee! De Noziekaarten kennen om deze reden geen opbouw in moeilijkheid en geen vaste
volgorde. Ze zijn alleen genummerd om te zorgen dat de leerlingen de kaarten makkelijk kunnen terugvinden.
Wenweken organiseren helpt. Organiseer eerst Nozie-wenweken. Bied daarin alleen Noziekaarten aan waarmee je ontwerpvaardigheden
oefent. Dit zijn de kaarten met het lamp-icoon.
• Introduceer Nozie de nieuwsgierige (zie kaart C).
• Introduceer ook de ontwerpvaardigheden (zie kaart G).
• Bespreek de ontwerpvaardigheid ‘Denk alle kanten op’.
• Doe daarna klassikaal met de leerlingen kaart 1, 2 of 3. Zo oefen je met de leerlingen het ‘alle kanten op denken’.
Bespreek elke dag een andere ontwerpvaardigheid en doe klassikaal een bijpassende Noziekaart. Zet de Noziekaarten, waarmee je de
ontwerpvaardigheden oefent, na deze wenweken in hoe jij wilt. Kijk voor suggesties op de achterkant van deze kaart. Organiseer na een
tijdje ook wenweken voor de Noziekaarten waarmee je de onderzoeksvaardigheden oefent.

... of heb je de smaak te pakken ?

Geef een les ontwerpen of onderzoeken. Daarin kunnen de leerlingen de geoefende ontwerpvaardigheden en onderzoeksvaardigheden
goed inzetten! Kant-en-klare ontwerplessen vind je op www.ontwerpenindeklas.nl/ready-to-go. Onderzoekslessen die aansluiten bij
allerlei onderwerpen, vind je bijvoorbeeld op www.samenonderzoeken.nl en op www.wetenschapdeklasin.nl/activiteiten.
Blijf geïnspireerd. Houd www.omjs.nl/nozie in de gaten voor de allerlaatste ideeën en tips.
Ontdek de vriendjes van Nozie. Kijk op www.onderwijsmaakjesamen.nl/webwinkel voor meer informatie
over Boekie de boekenverslinder en Boekie de boekenknabbelaar (Junior).

NOZIE DE NIEUWSGIERIGE
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wil je Nozie klassikaal inzetten ?

E

Nozie is prima klassikaal in te zetten. Op deze kaart vind je tips
hoe je dit bij verschillende Noziekaarten kunt aanpakken.
MAAK GEKKE COMBINATIES (kaart 3) Schrijf de voorwerpen die
met het onderwerp te maken hebben op kleine gekleurde vellen
papier (stap 1). Download en print het werkblad. Knip de kaarten
los (stap 2). Geef de helft van de klas een gekleurd vel met een
voorwerp en de helft van de klas een geprint kaartje. Laat de
leerlingen door de klas lopen. Een leerling met een gekleurd vel
zoekt een maatje met een geprint kaartje. Samen maken ze de
vraag af (stap 3) en verzinnen ze zoveel mogelijk ideeën (stap 4).
Herhaal dit een aantal keren.
ZET DOOR (kaart 4) Laat de leerlingen een (mislukte) krabbel
zetten op een eigen vel papier (stap 1). Elke leerling schuift
zijn vel door naar een klasgenoot. Laat de leerlingen elkaars
krabbels afmaken (stap 2). Herhaal dit een aantal keren.
VORM JE MENING (kaart 9) Laat alle leerlingen voors en tegens
bedenken bij een stelling en voer daarna een debat. Verdeel
de klas in twee groepen: één groep die argumenten vóór moet
geven en één groep die argumenten tegen moet geven. Begeleid
het debat, geef beurten en blijf onpartijdig.
MAAK HET SAMEN BETER (kaart 16) Met deze Noziekaart maken
leerlingen in tweetallen samen een tekening, verhaal of
mindmap over een onderwerp. Dit tweetal kun je vergroten tot
een viertal. Uitdaging: zou het ook lukken met de hele groep?
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wil je Nozie klassikaal inzetten ?

F

LUISTER NAAR ANDEREN (kaart 17) Verdeel de leerlingen in
tweetallen. Eén leerling vertelt alles wat hij/zij weet over een
bepaald onderwerp (stap 1 en 2). De andere leerling luistert
goed (stap 3). Geef daarna klassikaal beurten aan tweetallen. De
leerling die geluisterd heeft, vertelt het verhaal van de ander zo
goed mogelijk na en vraagt of het goed is naverteld (stap 4 en 5).
VRAAG OM TIPS (kaart 19) Richt een wand in als tipmuur. Hang
een strook op met ‘De tipmuur van groep [vul je groep in]’ (stap
1). Schrijf op twee nieuwe stroken ‘Ik zoek tips’ en ‘Ik geef tips’
(stap 2). Leg bij de tipmuur post-its en stiften.
KEN JEZELF (kaart 20) Geef de leerlingen gelegenheid om te
groeien in hun leerwens. Laat hen van elkaar leren: maak
koppels van een leerling die iets wil leren en een leerling die
ditzelfde al (best) goed kan.
ZOEK HET BIJZONDERE (kaart 26) Laat de leerlingen hun weetjes
en vragen met elkaar vergelijken. Laat de leerlingen met hun
‘onbekende’ weetje door de klas lopen. Elke leerling zoekt een
maatje. Alle maatjes delen hun weetje. Als de ander het weetje
niet kent, mag de leerling een streepje zetten bij het weetje.
Als de ander het weetje wél kent, komt er geen streepje. Welke
weetjes krijgen de meeste streepjes en zijn het meest bijzonder?
Herhaal dit met de vragen.
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G

DIT ZIJN DE ONTWERPVAARDIGHEDEN
Denk alle kanten op. Ik bedenk veel, verschillende en
originele ideeën. Ik zoek inspiratie en bekijk het probleem
van alle kanten. Ik zeg niet: ‘Dat kan niet.’ Ik kom met meer
en meer ideeën.
Durf uit te proberen. Ik probeer mijn ideeën zo snel mogelijk
uit. Ik ga dan ook expres op zoek naar wat nog niet goed
werkt. Ik leer daarvan en gebruik dat om mijn ideeën beter te
maken.

Breng ideeën tot leven. Ik werk mijn ideeën duidelijk uit,
zodat ik en anderen ze goed begrijpen. Ik laat ze zien. Ik
gebruik verhalen, tekeningen, proefmodellen en prototypes.
Leef je in. Ik verplaats me in mensen die met het probleem te
maken hebben. Ik ga zelf op zoek naar hún wensen.
Gebruik het proces. Ik ken de stappen en de vaardigheden
van ontwerpen. Ik denk voor en na het ontwerpen na over
mijn aanpak. Ik bedenk hoe ik beter in ontwerpen kan
worden. Ik ontdek op welke manier ik het beste werk.
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proces
Breng
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Deel ideeën. Ik laat eigen ideeën zien én ik kijk positief naar
ideeën van anderen. Ik ontwerp samen met klasgenoten en
met mensen die met het probleem te maken hebben. Samen
wordt het beter.

Durf uit te
proberen

Leef je
in

1

we

Bepaal je richting. Ik herken wat bij elkaar hoort. Ik voeg
ideeën en informatie samen tot één geheel. Ik vorm mijn
eigen mening over het probleem en over oplossingen. Ik
bepaal mijn eigen richting.

Denk alle
kanten op

TU Delft & ontwerpbureau
Meeple (2017). Ontwerpen
in Beeld. Model
ontwerpvaardigheden.
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DIT ZIJN DE ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN
Wees nieuwsgierig. Ik wil steeds meer weten over alles om mij heen
en over mijzelf. Ik stel veel vragen. Ik probeer van alles uit. Ik let op
om zo ongewone dingen en bijzonderheden op te merken.
Neem waar. Ik neem rustig de tijd om waar te nemen. Ik gebruik al
mijn zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven, voelen). Ik sta open voor
onverwachte dingen. Ik schrijf en teken zo precies mogelijk wat me
opvalt.
Gebruik je verbeelding. Ik stel me voor hoe de wereld in elkaar zou
kunnen zitten. Ik verzin veel vragen, bedenk nieuwe antwoorden en
doe voorspellingen. Ik durf nieuwe en ongewone kanten op te denken.
Trek in twijfel. Ik vraag me telkens af of het klopt wat ik denk en
doe. Ik doe hetzelfde met informatie die ik vind. Ik kijk kritisch of
informatie goed te gebruiken is – en of informatie eerlijk is.
Hak in stukken. Ik bekijk goed hoe iets in elkaar zit en waar het
uit bestaat. Ik deel het op in stukken. Ik kijk welke eigenschappen
erbij horen. Ik laat weg wat niet nodig is. Ik gebruik alleen het
belangrijkste.
Deel ideeën. Ik laat zien hoe ik denk dat het zit. Ik maak duidelijk wat
ik zie en leer tijdens het onderzoek. Ik gebruik ideeën van anderen en
laat anderen met mij meedenken. Ik deel mijn ideeën met anderen.
Ontdek de samenhang. Ik ontdek hoe dingen met elkaar te maken
hebben. Ik deel stukken in en pas stukken in elkaar. Ik zoek naar wat
bij elkaar hoort. Ik maak duidelijk hoe het werkt en leg uit waardoor
dat komt.
Gebruik het proces. Ik ken de stappen en de vaardigheden van
onderzoeken. Ik denk voor en na het onderzoeken na over mijn
aanpak. Ik bedenk hoe ik beter in onderzoeken kan worden. Ik ontdek
op welke manier ik het beste werk.
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Reflecteer

heid:
Wij noemen deze vaardig
gebruik het proces.

TU Delft, Erasmus Universiteit
Rotterdam & ontwerpbureau
Meeple (2018). Model
onderzoeksvaardigheden.
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Doe eens anders
Je gebruikt een rietje om mee te drinken, maar doe eens anders! Maak van een rietje een
blaaspijp of een mierenglijbaan.

Denk alle
kanten op

1.
2.
3.

DOEL
Ik bedenk veel, verschillende en originele ideeën.

Kies een voorwerp dat bij het onderwerp past.
Wat kun je nog meer doen met een …? Vul op de puntjes de naam van het
voorwerp in.
Verzin zoveel mogelijk ideeën om dit voorwerp anders te gebruiken dan normaal.

TIP
Kies je leukste idee. Probeer je idee in het echt uit of maak er een uitleg-tekening van.

NOZIE DE NIEUWSGIERIGE
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Denk alle
kanten op

Kijk hier, een
heleboel
voorbeelden!

DOEL
Ik bedenk veel, verschillende en originele ideeën.

Taal Wat kun je nog meer doen met
een pen?

Rekenen Wat kun je nog meer doen
met een cirkel?

Bewegen Wat kun je nog meer doen
met een hoepel?

Wereld Wat kun je nog meer doen met
een atlas?

Geschiedenis Wat kun je nog meer
doen met een pijlpunt?

Mensen Wat kun je nog meer doen met
een vriendschapsarmband?

Natuur Wat kun je nog meer doen met
een boom?

Techniek Wat kun je nog meer doen
met een hamer?

Digitaal Wat kun je nog meer doen met
een whatsapp-bericht?

Muziek Wat kun je nog meer doen met
een triangel?

Drama Wat kun je nog meer doen met
de emotie ‘boos’?

Handvaardigheid Wat kun je nog meer
doen met klei?
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durf te tekenen

10

Een zon. De meeste mensen tekenen een cirkel met lijntjes eromheen.
Met simpele vormen kun je veel tekenen.

Breng
ideeën tot
leven

1.
2.
3.

DOEL
Ik maak ideeën duidelijk voor mezelf en anderen.

Teken alle simpele vormen die jij kent.
Oefen: welke simpele vormen herken je bij Nozie?
Teken zelf zoveel mogelijk dingen die met het onderwerp te maken hebben.
Gebruik simpele vormen!

TIP
Kun je met tekeningen iemand anders iets uitleggen over dit onderwerp?
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Breng
ideeën tot
leven

Kijk hier, een
heleboel
voorbeelden!

DOEL
Ik maak ideeën duidelijk voor mezelf en anderen.

Taal Teken met simpele vormen een
kooi, een boei en een haai.

Rekenen Teken met simpele vormen
een klok, een blokkenbouwsel en 2 x 8.

Bewegen Teken met simpele vormen
ringen, een kast en een knuppel.

Wereld Teken met simpele vormen
duinen, een molen en een terp.

Geschiedenis Teken met simpele
vormen de boekenkist van Hugo de
Groot en een grachtenhuis van een
koopman.

Mensen Teken met simpele vormen
het jodendom, het christendom en de
islam.

Natuur Teken met simpele vormen een
vogel, een vis en een insect.

Techniek Teken met simpele vormen
een fiets, een brug en een auto.

Digitaal Teken met simpele vormen
een app, een smartwatch en een
e-book.

Muziek Teken met simpele vormen
een fluit, een sambabal en een
muzieknoot.

Dans Teken met simpele vormen een
sprong, rollen en breakdance.

Tekenen Teken met simpele vormen
een tent, een huis en een kasteel.
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10 Durf te tekenen
Download bij kaart #10

Teken alle simpele vormen die je kent

Nozie bestaat uit deze simpele vormen. Teken met deze simpele vormen Nozie na.

Teken dingen die met het onderwerp te maken hebben. Gebruik simpele vormen.
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Maak het samen beter
1 + 1 = 3! Bij ontwerpen en onderzoeken dan ;-) Oefen met samenwerken en ideeën delen,
want daar wordt je werk beter van!

Deel
ideeën

DOEL
Ik laat eigen ideeën zien én ik kijk positief naar ideeën van
anderen.

VOORAF
Overleg met je meester of juf. Vertel dat je deze kaart wilt doen en vraag wie jou mag
helpen.
1.
2.
3.
4.

Kies wat je wilt maken: een tekening, een verhaal of een mindmap over het
onderwerp.
Maak een beginnetje met de tekening, het verhaal of de mindmap.
Geef je tekening, verhaal of mindmap aan een ander. Vraag de ander om een stukje
verder te tekenen of schrijven.
Teken of schrijf zelf weer een stukje.
Doe dit
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nog ee

1 + 1 = ...

3 ?!
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Deel
ideeën

Kijk hier, een
heleboel
voorbeelden!

DOEL
Ik laat eigen ideeën zien én ik kijk positief naar ideeën van anderen.

Taal Schrijf om en om de spelregels
voor jouw lievelingsspel.

Rekenen Maak om en om een
mindmap over geld.

Bewegen Schrijf om en om een kort
verhaal over wat je gedaan hebt
tijdens de laatste gymles.

Wereld Maak om en om een mindmap
over energiebronnen.

Geschiedenis Schrijf om en om een
verhaal over slavernij.

Mensen Maak om en om tekeningen
van verkeersborden.

Natuur Maak om en om een tekening
over de groei van planten.

Techniek Maak om en om tekeningen
van bewegingsprincipes, zoals
scharnier, hefboom en tandwiel.

Digitaal Maak om en om een mindmap
over internet.

Muziek Maak om en om een tekening
over jouw favoriete liedje.

Dans Maak om en om een mindmap
over een dans.

Handvaardigheid Teken om en om hoe
je een eigen tas zou kunnen maken.
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Zoek wat niet opvalt
Is het jou weleens opgevallen dat op het schoolplein tussen de tegels een piepklein
bloemetje groeit?

Wees
rig
nieuwsgie

DOEL
Ik wil meer weten over mijzelf en alles om mij heen. Ik stel veel
vragen, ook gekke en bijzondere.

VOORAF
Overleg met je meester of juf. Vertel dat je deze kaart wilt doen en vraag wie jou mag
helpen.
1.
2.
3.
4.
5.

Oefen eerst! Loop 5 minuten rond op het schoolplein en zoek dingen die je nog niet
eerder zijn opgevallen.
Kies drie dingen uit en teken ze na.
Vraag iemand anders om deze dingen – met hulp van jouw tekeningen – in de pauze te
zoeken.
Nu met het onderwerp! Zoek iets waarvan je denkt dat het niemand is opgevallen.
Maak hier een tekening of strip van.

TIP
Het oefenen kan natuurlijk ook binnen!
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Wees
rig
nieuwsgie

Kijk hier, een
heleboel
voorbeelden!

DOEL
Ik wil meer weten over mijzelf en alles om mij heen. Ik stel veel
vragen, ook gekke en bijzondere.

Taal Zoek iets wat nog niemand is
opgevallen in een gedicht.

Rekenen Zoek iets wat nog niemand
is opgevallen in de laatste som die je
hebt gemaakt.

Bewegen Zoek iets wat nog niemand is
opgevallen in de gymzaal.

Wereld Zoek iets wat nog niemand
is opgevallen in de kaart van
Nederland.

Geschiedenis Zoek op www.schooltv.
nl een filmpje over Willem van Oranje.
Bekijk het filmpje en zoek iets wat nog
niemand is opgevallen.

Mensen Zoek iets wat nog niemand is
opgevallen bij je juf of meester.

Natuur Zoek iets wat nog niemand is
opgevallen in de schooltuin.

Techniek Zoek op www.youtube.com
met de zoekwoorden ‘strandbeesten
Theo Jansen’. Bekijk het filmpje
en zoek iets wat nog niemand is
opgevallen.

Digitaal Zoek op www.schooltv.nl met
de zoekwoorden ‘digitale informatie’.
Bekijk het filmpje en zoek iets wat nog
niemand is opgevallen.

Muziek Zoek iets wat nog niemand is
opgevallen in een liedtekst.

Drama Zoek op www.youtube.com een
sketch van het Klokhuis. Bekijk het
filmpje en zoek iets wat nog niemand
is opgevallen.

Tekenen Zoek iets wat nog niemand is
opgevallen in een poster die in de klas
hangt.
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Denk als detective
Balen, we mogen niet buiten spelen tijdens de pauze (situatie). Denk als detective en vraag
jezelf af: Wat gebeurde ervoor? Het regende knetterhard (oorzaak). Wat gebeurde erna? We
doen binnen spelletjes (gevolg) en blijven droog (gevolg).

Hak in
stukken

1.
2.
3.
4.

DOEL
Ik bekijk goed hoe iets in elkaar zit en waar het uit bestaat. Ik
gebruik alleen het belangrijkste.

Kies een situatie bij het onderwerp.
Denk als een detective! Wat gebeurde ervoor? Schrijf of teken de oorzaak.
Dat mogen meerdere oorzaken zijn.
Wat gebeurde erna? Schrijf of teken het gevolg. Dat mogen meerdere gevolgen zijn.
Teken pijlen tussen oorzaak en situatie en tussen situatie en gevolg.

Het regent
knetterhard.

Dit gebeurt ervoor
(oorzaken)
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Dit is de situatie

We blijven
binnen.

We mogen niet
buiten spelen
tijdens de pauze.

We blijven
droog.

Dit gebeurt erna
(gevolgen)
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Hak in
stukken

Kijk hier, een
heleboel
voorbeelden!

DOEL
Ik bekijk goed hoe iets in elkaar zit en waar het uit bestaat. Ik
gebruik alleen het belangrijkste.

Taal Je zoekt een woord op in het
woordenboek. Wat gebeurt ervoor en
erna?

Rekenen Je schrijft alle tussenstappen
bij een som op. Wat gebeurt ervoor en
erna?

Bewegen Je uithoudingsvermogen
wordt beter. Wat gebeurt ervoor en
erna?

Wereld Een vulkaan barst uit. Wat
gebeurt ervoor en erna?

Geschiedenis Kooplieden gaan
samenwerken in de Hanze. Wat
gebeurt ervoor en erna?

Mensen Jongeren zien elkaar steeds
meer online en steeds minder in het
echt. Wat gebeurt ervoor en erna?

Natuur Paardenbloemzaadjes waaien
weg in de wind. Wat gebeurt ervoor en
erna?

Techniek Het licht gaat aan als je op
de lichtknop drukt. Wat gebeurt ervoor
en erna?

Digitaal Je klikt op een link in een
whatsapp-bericht. Wat gebeurt ervoor
en erna?

Muziek Je leert een rijtje uit je hoofd
op muziek. Wat gebeurt ervoor en
erna?

Drama Je bent niet verstaanbaar als je
in een toneelstuk speelt. Wat gebeurt
ervoor en erna?

Tekenen Je tekent alleen met een rode
stift. Wat gebeurt ervoor en erna?
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35 denk als detective
Download bij kaart #35

Oorzaken
Dit gebeurt ervoor

Dit is de situatie:

Gevolgen
Dit gebeurt erna
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Ontdek de vriendjes van Nozie.
HTTPS://S.OMJS.NL/BOEKIEJR
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